REPUBLIKA HRVATSKA
Povjerenstvo za odlučivanje
o sukobu interesa

Broj: SI-260/13
Zagreb 25. rujna 2013.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na
temelju članka 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj
26/11., 12/12., 126/12. i 48/11. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu ZSSI), u
predmetu dužnosnika Marina Piletića, zamjenika gradonačelnika Grada Novske u
mandatu 2009. – 2013., na 26. sjednici održanoj 25. rujna 2013. godine donosi sljedeću

ODLUKU
1. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Marina
Piletića, zamjenika gradonačelnika Grada Novske u madatu 2009. – 2013., zbog
povreda članka 14. stavka 1. i stavka 2. ZSSI-a, koje proizlaze iz istovremenog
obnašanja navedene dužnosti i članstva u upravnom vijeću ustanove Centar za
socijalnu skrb Novska te iz istovremenog obnašanja navedene dužnosti i članstva
u više od dva upravna vijeća ustanova koje su od posebnog državnog interesa ili
su od posebnog interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave, odnosno u upravnim vijećima ustanova PUČKO OTVORENO
UČILIŠTE NOVSKA, Gradska knjižnica i čitaonica Ante Jagar i Dječji vrtić
Radost Novska.
2. Poziva se Marin Piletić da u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke
dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove odluke.
Obrazloženje
Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a propisano je da su gradonačelnici,
općinski načelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu odredbi navedenog zakona, stoga je
i Marin Piletić, povodom obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Novske u
mandatu 2009. – 2013., obvezan postupati sukladno odredbama ZSSI-a. Člankom 39.
stavkom 1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak iz svoje nadležnosti
na temelju svoje odluke povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili u
slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika.
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Povjerenstvo je na temelju saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika Marina
Piletića formiralo spis predmeta koji je kroz knjige ulazne pošte proveden pod poslovnim
brojem 711-U-3657-SI-260/13 dana 20. rujna 2013.g., koji se nadalje vodi pod brojem SI260/13.
Povjerenstvo je izvršilo uvid u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika, kojeg je
dužnosnik Marin Piletić podnio Povjerenstvu dana 6. svibnja 2011.g., povodom obnašanja
dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Novske u mandatu 2009. – 2013.g. U navedenom
izvješću dužnosnik je pod „Podaci o drugim poslovima dužnosnika – Članstvo u upravnim
tijelima i nadzornim odborima poslovnih subjekata“ naveo da u razdoblju od travnja 2010.g.
obavlja funkciju predsjednika upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Novska, da u
razdoblju od veljače 2010.g. obavlja funkciju predsjednika upravnog vijeća Pučkog otvorenog
učilišta Novska te da u razdoblju od travnja 2010.g. obavlja funkciju člana upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Radost“.
Povjerenstvo je izvršilo uvid i u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika kojeg je
dužnosnik podnio Povjerenstvu dana 24. lipnja 2013.g., povodom kraja mandata zamjenika
gradonačelnika Grada Novske, a koje izvješće je zavedeno u ulaznoj pošti Povjerenstva pod
brojem: 711-U-1535-PD/13. U izvješću je, u Glavi III. Podaci o drugim poslovima
dužnosnika, pod b) Članstvo u upravnim tijelima (upravni odbori, upravna vijeća i dr.) i
nadzornim odborima poslovnih subjekata, dužnosnik naveo da u razdoblju od 2010. do 2013.
obavlja funkciju predsjednika u GRADSKOJ KNJIŽNICI A. JAGAR, Novska, da u razdoblju
od 2010. do 2013. obavlja funkciju člana u DJEČJEM VRTIĆU RADOST, Novska, da je u
razdoblju od 2010. do 2011. obavljao funkciju predsjednika u POU NOVSKA, te da je u
razdoblju od 2009. do 2011. obavljao funkciju člana u CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB,
Novska, a za koju funkciju mu je isplaćen neto primitak na godišnjoj razini u iznosu od
600,00 kn.
Uvidom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – stalna služba u Sisku,
Povjerenstvo je utvrdilo da je pod MBS: 080799968 upisana ustanova Centar za socijalnu
skrb Novska, OIB: 14153105428, sa sjedištem u Novskoj, Tina Ujevića 1/a. U sudskom
registru Trgovačkog suda u Zagrebu – stalna služba u Sisku pod MBS: 080417443 upisana je
ustanova PUČKO OTVORENO UČILIŠTE NOVSKA, OIB: 87624359246, sa sjedištem u
Novskoj, Trg dr. Franje Tuđmana 3.U sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu – stalna
služba u Sisku pod MBS: 080149573 upisana je ustanova Gradska knjižnica i čitaonica Ante
Jagar, OIB: 41385169887, sa sjedištem u Novskoj, Ulica kralja Tomislava 4. U sudskom
registru Trgovačkog suda u Zagrebu – stalna služba u Sisku pod MBS: 120008251 upisana je
ustanova Dječji vrtić Radost Novska, OIB: 65737381445, sa sjedištem u Novskoj, Ivane Brlić
Mažuranić 1.
Na službenim internet stranicama Dječjeg vrtića Radost Novska (http://radostnovska.hr) objavljena je temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi obavijest o članovima
upravnog vijeća navedene ustanove.
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Između ostalih, kao član upravnog vijeća naveden je i dužnosnik Marin Piletić. U
obavijesti je također navedeno i kako je Marin Piletić član upravnih vijeća ustanova: Centar
za socijalnu skrb Novska, Pučko otvoreno učilišta Novska i Gradska knjižnica i čitaonica
Ante Jagar Novska.
Dopisom Grada Novske, klasa: 008-01/13-01/01 od 19. ožujka 2013.g., Povjerenstvo
je obaviješteno da su pravnim osobama od posebnog interesa za Grad Novsku proglašene;
trgovačko društvo Novokom d.o.o., Pučko otvoreno učilište Novska, Dječji vrtić Radost
Novska i Gradska knjižnica i čitaonica Ante Jagar Novska.
Člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi
upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno
nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim
subjektima. Iznimno od navedene odredbe, stavkom 2. istog članka propisano je da
dužnosnici mogu biti članovi u najviše do dva upravna vijeća ustanova, odnosno nadzorna
odbora izvanproračunskih fondova koji su od posebnog državnog interesa ili su od posebnog
interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim
zakonom nije određeno da je dužnosnik član upravnog vijeća ustanove, odnosno nadzornog
odbora izvanproračunskog fonda po položaju. Za članstvo u upravnim vijećima ustanova,
odnosno nadzornim odborima izvanproračunskih fondova dužnosnik nema pravo na naknadu,
osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova.
Popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa utvrđuje Hrvatski sabor, na
prijedlog Vlade Republike Hrvatske, a popis pravnih osoba od posebnog interesa za jedinicu
lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice.
Člankom 20. stavkom 3. ZSSI-a propisano je da obveze koje za dužnosnika proizlaze
iz članka 14. ZSSI-a počinju danom stupanja na dužnost i traju dvanaest mjeseci od dana
prestanka obnašanja dužnosti.
U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi vremenska razdoblja u kojima je
dužnosnik Marin Piletić, istovremeno uz obnašanje dužnosti zamjenika gradonačelnika grada
Novske, bio i član upravnih vijeća ustanova Centar za socijalnu skrb Novska, PUČKO
OTVORENO UČILIŠTE NOVSKA, Gradska knjižnica i čitaonica Ante Jagar i Dječji vrtić
Radost Novska te da li mu je, u kojem iznosu i s koje osnove isplaćivana naknada za članstvo
u navedenim upravnim vijećima ustanova.
Poziva se dužnosnik Marin Piletić da sukladno članku 39. stavku 3. ZSSI-a, u roku od
15 dana od dana primitka ove odluke, dostavi Povjerenstvu očitovanje u odnosu na razloge
pokretanja ovog postupka, kao i odgovarajuću dokumentaciju, a osobito odluke navedenih
ustanova kojima je isti imenovan za člana upravnih vijeća te da se očituje da li je, u kojem
iznosu i po kojoj osnovi primao naknade za članstvo u upravnim vijećima.
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U postupku će se, o gore navedenim okolnostima, zatražiti očitovanja Centra za
socijalnu skrb Novska, PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA NOVSKA, Gradske knjižnice i
čitaonice Ante Jagar te Dječjeg vrtića Radost Novska.
Slijedom svega gore navedenog, Povjerenstvo je donijelo odluku kao što je navedeno u
izreci ovog akta. Na temelju članka 39. stavka 7. ZSSI-a ova odluka objavit će se na Internet
stranici Povjerenstva.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.
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